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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 1021
ތާޢާރަފް:
ކށާއި ،އަދި ޕުރީ ސުކޫލް ތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން،
މިމުބާރާތަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި،ޤުރުއާން ކުލާސް ތަ ަ
 1021ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތައް ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ،ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ
އެހީތެރިކަމާއިއެކު ،ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި ،ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ،އަދި
ޕުރީސުކޫލްތައް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ މުބާރާތެކެވެ.
މުބާރާތުގެ ނަން:
ބރާތް" ނުވަތަ "ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް"
ނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޤުރުއާން މު ާ
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "މިލަދު ް
މިހެންނެވެ.
މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:
އވެރިވާނެ އަތޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުން.
 .2ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބަ ި
ގއި އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.
 .1ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކު ަ
 .3މުބާރާތް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި ،ރީތިކޮށްކިޔެވުމުގެ
ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން.
ށ
އސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮ ް
ލބި ޖެ ް
އ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޯ
 .4އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަ ި
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:
ނ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ސްކޫލްތަކަށާއި،ޤުރުއާ ް
ކުލާސް ތަކަށާއި ،އަދި ޕުރީ ސުކޫލްތަކަށް އެކަންޏެވެ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މިފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަޖުބޫރު
ކަމެއް ނޫނެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު :
މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތުން  75%އަށްވުރެމަތިން
މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ  25ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ
ގޮފިން  ،20ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  5ދަރިވަރުންނެވެ.
ދ 1021 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު

1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން :
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ '' ،ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް  '' 1021ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް
ޖނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މި
ހުށައެޅުމުންނެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހިއް ެ
ނދެވޭނެވެ .މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
އަހަރު މުބާރާތުން ޖާގައެއް ު
ހުށައަޅަންވާނެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް :
 .2ށ .އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ،ޕްރީސްކޫލް ނުވަތަ ޤުރުއާން ކުލާހެއްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން
ލއްގެ ޓީޗަރެއް ކަމުގައި ނުވުން
 .1ޤުރުއާން ކުލާހެއް ،ނުވަތަ ސުކޫ ެ
 .3މުބާރާތުގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއްގޮތްޕެއްގައި ،އެއްއުމުރު ފުރައެއްގައެވެ.
މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް :
ތރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ި
 .2ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
 .1ނުބަލަ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
އޮފިޝަލުން :
އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ .މުބާރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ
އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީއާއި ،މުޢާމަލާތް ކުރާނީ އެފަރާތެވެ .މި ޓީމުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެގެން ދެ
ބޭފުޅުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ:
ބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި (ޢުމުރު ބަލާނީ  2ޖެނުއަރީ އަށެވެ).
ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި ނު ަ
ޢުމުރު

#

ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި
( 30ވަނަ ފޮތް)

ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި
ވައްޟުޙާއިން ތިރި

2

 6އަހަރުންދަށް

 2ފޮތް

1

 9އަހަރުންދަށް

 3ފޮތް ()30 - 18

 2ފޮތް ()30

3

ށ
 22އަހަރުންދަ ް

 5ފޮތް ()30 - 16

 1ފޮތް ()30-19

4

ށ
 23އަހަރުންދަ ް

 7ފޮތް ()30 - 14

 3ފޮތް ()30 - 18

5

ށ
 26އަހަރުންދަ ް

 20ފޮތް ()30 - 12

 4ފޮތް ()30 - 17

6

ށ
 29އަހަރުންދަ ް

 25ފޮތް ()30 - 26

 5ފޮތް ()30 - 16

7

ށ
 12އަހަރުންދަ ް

 10ފޮތް ()30 - 22

 6ފޮތް ()30 - 15

8

ފރޭ
 12އަހަރުންމަތި  35އަހަރުނު ު

މުޅި ޤުރުއާންއެކީ

 20ފޮތް ()30 - 12

މުބާރާތް އިންސާފުކުރާ ފަޑިޔާރުން:
ދ 1021 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު

2

މިމުބާރާތް އިންސާފު ކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ނަގާނީ

ނ
ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތު ް

ޑޔާރުން ކަނޑައަޅާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށްބަލައި ފަ ނ ި
 .2މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޤާރީ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ
ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 .1އަތޮޅުގެ އެއް ސްކޫލެއްގެ ދެބޭފުޅަކު ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެއްސުން.
 .3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  3ފަ ނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުން.
މުބާރާތް ބާއްވާ ސްކޫލް ކަނޑައެޅުން:
ނ
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ،މުބާރާތްބާއްވާނެ ސްކޫލް ކަނޑައަޅާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ .މިގޮތު ް
ކަނޑައެޅޭސްކޫލަކަށް މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާއިން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެވޭނެވެ.
ށ ރިޢާޔަތްކުރުން.
ކރުމުގައި ހިލޭ ލިބޭ އެހީތެރިކަމަ ް
 .2މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ު
 .1ދަރިވަރުންބައިވެރިވާ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.
ނ ދޭމިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.
 .3ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓާއި ،ޕީޓީއޭ އަދި ރަށުކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލު ް
މުބާރާތް ބާއްވާ ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
ތއްތައް ފުރިހަމަކޮށް އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.
މުބާރާތް ބައްވާ ސްކޫލެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ތިރީގައި މިވާ ކަން ަ
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .1މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން.
ދރިވަރުންނަށް
ބލެނިވެރިން އަދި ަ
 .3ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި،އަދި މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ެ
ދަޢުވަތު ދިނުން.
ލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި ،ޖަ ް
 .4މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ޖަ ް
ނދުމާއި ،ކެއުން އިންތިޒާމް ކޮށް ދިނުން.
ޝލުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކުި ،
 .5މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އޮފި ަ
 .6ސަރޓިފިކެޓް ތައްޔާރު ކުރުން
 .7ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން.
 .8އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން.
 .9ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ރިސީވްކުރުން.
 .01ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ފުރުވާލުން.
 .00މުބާރާތުގެ ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުން.
ޓންގ އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .01ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ މީ ި
ށ ގަނެ ލޭބަލްކުރުން.
ޓރޮފީ ވަނަތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަ ް
 .02މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ބޭނުންވާ ް
ނނަ ކަންކަން ކުރުން.
ނޯޓް :މީގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްފެ ް

ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން:
ދ 1021 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު
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ނމުބާރާތުން 75%
ގތުގައި ހޮވާނީ އަތޮޅު ޤުރުއާ ް
އ ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުންގެ ޮ
 .2ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގަ ި
މމަތިން މާރކްސް ހޯދާ  25ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ
އަށްވުރެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެން ެ
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ،20ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  5ދަރިވަރުންނެވެ .މިގޮތުން ބައިވެރިން ހޮވާނީ ވަކި
ނވެ.
ސްކޫލެއް އަދި ވަކިރަށެއް ބެލުމެއްނެތި އެންމެގިނަ މާކުސް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން ދީގެން ެ

މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:
ނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 1 2ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .2ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮ ް
ނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 1 2ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .1ނުބަލައިިި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮ ް
ވރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .3ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމުބާރާތުން  3 1 2ވަނަ ދަރި ަ
ބރާތުން  3 1 2ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .4ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމު ާ
 .5މުޅި މުބާރާތުން

 3 1 2ވަނަ ރަށް ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ވނު ދަރިވަރުން ( ހަނދާނީ ލިޔުން)
ކން ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮ ު
 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަށް ތަ ު

މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
ތތަކުގެ
މަތީގައިވާ ވަނަތައް ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާ ް
ނނެވެ.
ތަރުތީބު ް
މތީ މާރކްސް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަ
ސ އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭ ަ
 2ވަނައަށް ހޮވާނީ  80މާރކް ް
ލިބުނު ފަރާތެވެ.
 1ވަނައަށް ހޮވާނީ  70މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު
ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
ވނަ އަދި 1
 3ވަނައަށް ހޮވާނީ  60މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ 2
ނ ފަރާތެކެވެ.
ދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބު ު
ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ެ
ދރިވަރުންގެ
އ ރަށަކުން ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ަ
ވނީ ެ
ނ ރަށް ހޮ ާ
ނ އަދި ތިންވަ ަ
މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ދެވަ ަ
މާކްސް އެއްކޮިަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.
ނ ކަނޑައަޅާނީ ،ބަލައިގެން
ށ ހޮވުނު ކުދި ް
ކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ގން ި
ގ ބަލައި ެ
ޤައުމީ މުބާރާތު ެ
ކިޔެވުިުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަމާރކްސް ހޯދި  20ދަރިވަރުންނެވެ( .ކޮންމެ
ކުއްޖަކީ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
ނބަލާ ކިޔެވުިުގެ
ހވުނު ކުދިން ކަނޑައަޅާނީު ،
ށ ޮ
ލ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ގ ނުބަ ާ
ޤައުމީ މުބާރާތު ެ
ގނަމާރކްސް ހޯދި  5ދަރިވަރުންނެވެ( .ކޮންމެ ކުއްޖަކީ 75%
ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ި
އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ).

ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް:
ދ 1021 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު
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ލބޭނީ ޖުމްލަ  1،000ރުފިޔާއެވެ.
ހ ޚަރަދެއް ހިމަނައިގެން ި
ށ .އަތޮޅުން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ހުރި ާ
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ދިނުމަށް ،ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފައިވާ އިނާޔަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
ހ
ނސިލްގެ އިދާރާ އަކުންވެސް އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެ ޭ
ކުރާ އެއްވެސް ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާއެއް ،ށ .އަތޮޅު ކައު ް
މަރުކަޒުންވެސް ނުނަގާނެއެވެ.
މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން:
ރ ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ދޭންވާނެއެވެ.
މއިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކު ާ
މި މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ ަ
މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ލިޔެފައި އޮންނަން
ހމައެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ
ހނެއެވެަ .
ވއްޖެ ހިދެއްގައި މިއުޞޫލުތައް ސްކޫލްތަކަށް ދޭން ޖެ ޭ
ބނުން ެ
ވާނެއެވެ .ސްކޫލްތަކުން ޭ
ގ
ތ ފެށުމު ެ
ސޝަނެއް މުބާރާ ް
ެ
ޝން
މައިގަނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭ ަ
ޝލުން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ސޝަންގައި ސްކޫލްތަކުގެ އޮފި ަ
ކުރިން ބާންވަންވާނެއެވެ .މި ެ
މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ
ނ ތިރީގައިއެވާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާ ީ
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ
ޓ
ވ ސްކޫލުން އައްޔަން ކުރައްވާ އެސްކޫލްގެ ފޯކަލްޕޮއިން ް
 .1މުބާރާތް ބާއް ާ
ހމެނޭ ރަށުގެ ރަށުކައުންސިލުންިް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.
މންދާ ސްކޫލް ި
 .3މުބާރާތް ހިނގަ ު
ދިމާވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް:
 .2މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މުބާރާތުގެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ނޓޭޖް ހެދުމުގައި
ވސް ސްކޫލްގެ އެވްރެޖް ޕަސެ ް
މބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭ ދަރިވަރުން ެ
 .1ނަންބަރު  2ގައި ވާފަދައިން ު
ގުނަންވާނެއެވެ.
 .3މިޤަވާޢިދުން

ޙައްލު

ރގެ
ނުހޯދޭވަ ު

މައްސަލައެއް

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،

އެމައްސަލައެއް

ޙައްލުކުރާނީ

އަތޮޅު

ނނެވެ.
ޓ ް
ނ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެ ީ
ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތި ް
ސސާއަކަށް ނުވަތަ
ނ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައް ަ
ގ ް
ތހަމަ ނުޖެހި ެ
ނންމުމަކާމެދު ހި ް
ނމާ އެއްވެސް ި
 .4މިގޮތުން ނި ް
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
ޤވާޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔާ ،އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.
މ ަ
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ި

މި ޤަވަޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްވަރާގެމަތިން
މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
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